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Het gevangen dienstmeisje
Haar geloof bracht een levensveranderende ervaring

Vrouwen in de Bijbel: Het gevangen dienstmeisje & ik
Introductie
Sommige van de meest interessante
1.
vrouwen in de Bijbel worden niet bij
naam genoemd. Hun daden en geloof
maken duidelijk wie zij zijn.
Het gevangen dienstmeisje is zo’n
vrouw. De Syriërs hadden zo’n meisje
in gevangenschap meegenomen van de
Hebreeën. Sommige gevangenen
moesten op het veld werken.
Dit meisje werd echter aangesteld als
bediende van de vrouw van Naäman,
kapitein van de koning van Syrië.
Dit jonge meisje is een goed voorbeeld
hoe God Zijn kinderen gebruikt, zelfs
als zij zich in erbarmelijke omstandigheden bevinden. Ze had alle reden om
verbitterd te zijn. In plaats daarvan liet
ze haar ’licht voor de Heer’ schijnen in
het huis van de mensen die haar gevangen hadden genomen.
Ontdek
* Haar bereidheid om haar meesteres
te helpen
* Haar positieve instelling ondanks haar
gevangenschap
* Haar geloof in God

Verdieping
1. Het woord ’meegevoerd’ omschrijft
haar situatie. Welke emoties roept het
woord ’meegevoerd’ bij jou op?
(Vers 2)
2. Welke leeftijd heeft de gevangen
dienstmeid? (Vers 2)
3. In welke conditie is de man van haar
meesteres? (Vers 1)
4. We nemen in dit Bijbelverhaal aan
dat de Syrische vrouwen de gevangene
in vertrouwen hebben genomen. Wat
motiveert het meisje om een behandeling voor Naäman voor te stellen?
(Vers 3)
5. Wat houdt de roep om genade van
de gevangen dienstmeid in? (Vers 3)
Hoe vast is haar geloof?
Opmerking: De standvastigheid van het
geloof van het meisje in haar dagelijks
leven wordt gezien door haar meesteres en Naäman.

Bijbelgedeelte: II Koningen 5:1-19
Woorden voor vandaag
6. Hoe heeft het gedrag en geloof van
het meisje Naäman beïnvloedt, denk
je?
7. Hoe kunnen we als reflectie van
Gods liefde voor ons, onze liefde en
bezorgdheid aan anderen laten zien?
Discussievragen
8. Waarom was Naäman bereid om de
suggestie van een bediende te overwegen?
9. Op welke manieren kunnen we degenen voor wie en met wie we werken
zegenen?
Woorden van Wijsheid
Het gevangen dienstmeisje was jong
en ver weg van huis en haar ouders.
Wat ze thuis had geleerd bleef haar bij.
Ze kon zich in een heidens land toch
gedragen als kind van God. Haar vredevolle geloof inspireerde haar om de

mensen om haar heen tegemoet te
treden en haar geloof te delen.
We weten niet waar onze kinderen God
zullen dienen. We weten echter wel
dat ze overal de kans hebben om te
getuigen van hun Vader.
Mijn gebed vandaag
Liefdevolle Vader, help ons om te
groeien en een geloof te ontwikkelen
dat ons zowel in goede als in slechte
tijden draagt. Help ons trouw te zijn in
elke situatie. Mogen wij Uw vrede ervaren. Help ons genade en sympathie
voor iedereen te ontwikkelen.
Delen
God geeft ons de mogelijkheid er voor
gezinnen te zijn die moeilijke tijden
doormaken. Zijn Geest helpt ons hoe
wij het beste kunnen helpen en ons
hart kunnen openstellen in genade
voor hen. Op welke manier kan ik een
zegen zijn voor een gezin in mijn
omgeving?

